Vihreät De Gröna
TOIMINTAKERTOMUS 2014
Hyväksytty puoluehallituksessa 7.3.2015, korjattu 27.3.
Vahvistettu puoluevaltuuskunnassa 28.3.2015 tilinpäätöksen yhteydessä
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YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA
Jäsenistö
Vihreiden jäsenmaksun maksoi kaikkiaan 6263 henkilöä (edellisenä vuonna 6947 henkilöä; laskua
10 %).
Uusia jäsenyhdistyksiä valtuuskunta hyväksyi vuoden aikana viisi: Iin Vihreät ry, Iitin Vihreät ry,

Ikivihreät ry, Länsi-Tampereen Vihreät ry ja Vihreät Vegaanit ry.
Vuoden aikana purkautuivat tai erotettiin ja siten poistuivat puolueen jäsenyhdistysten joukosta
seuraavat yhdistykset: (Kalajoen Vihreät ry, Vihreä Oulunsalo ry, Nummi-Pusulan Vihreät ry 2013?)
Pirkanmaan Vihreät Miehet ry, Päijät-Hämeen Vihreät ry
Puolueella oli vuoden päättyessä 228 jäsenyhdistystä, jotka jakautuivat seuraavasti:
• 14 piirijärjestöä
• 17 valtakunnallista yhdistystä, joista 2 puolueen sääntöjen mukaisia liittojärjestöjä
• 128 kunnallisjärjestöä, joista 4 puolueen sääntöjen mukaisia kattokunnallisjärjestöjä
• 23 kunnanosayhdistystä
• 42 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden, Vihreiden Naisten, Ikivihreiden, Finlands Svenska
Grönan tai Vihreiden Yrittäjien paikallisyhdistystä
• 4 muuta yhdistystä

Päätöselimet
Hallitus
Puoluehallitus kokoontui vuoden aikana 17 kertaa, joista kolmasti sähköisesti. Hallituksen
kokoonpano on alla (nimen perässä osallistumiskerrat, etäosallistumiset mukaan lukien).
pj. Ville Niinistö
(15)
varapj. Touko Aalto
(13)
varapj. Anne Bland
(10)
varapj. Krista Mikkonen
(14)
sekä jäsenet
Monika Antikainen (13)(vara Veli Liikanen, 17)
Sami Halme (15)
(Hanna Sauli, 17)
Inka Hopsu (14)
(Saara Hyrkkö, 17)
Saara Ilvessalo (12) (Lotta Kortteinen, 10)

Marjut Joensuu (13) (Tapani Lehtonen, 12)
Paula Pohjanrinne (15) (Sari Ylipulli, 12)
Heikki Sairanen (17) (Aimo Piirainen, 16)
Tuomas Viskari (16) (Anssi Lepistö, 9)

Vuoden kuluessa hallitus teki muun muassa seuraavia päätöksiä:
- nimettiin valtakunnallisten henkilöjäsenyhdistysten avustustoimikunta käsittelemään näiden
yhdistysten hankeavustushakemuksia
- hyväksyttiin Vihreä perustulomalli 2014
- hyväksyttiin lausunnot kuntarakennelain pakkopykälistä, valtionosuusuudistuksesta,
metropolilakia valmistelevan työryhmän väliraportista, nettiäänestystyöryhmän väliraportista,
vaalien ajankohdasta ja kansalaisten osallistumisoikeudesta,
sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämislain luonnoksesta, kuntalain uudistamisesta,
- myönnettiin ensi kertaa tukia valtakunnallisten henkilöjäsenyhdistysten hankkeisiin erillisen haun
pohjalta
- päätettiin toimenpiteistä, joiden tavoitteena on vapauttaa puoluehallituksen sisäisessä
työskentelyssä aikaa puolueen strategiseen johtamiseen.

Puoluevaltuuskunta
Valtuuskunnan kokoonpano oli: pj. Mari Puoskari, vpj:t Katja Andrejev ja Jaakko Stenhäll sekä
jäsenet:
Markus Drake (Leena Riittinen)
Mikko Häkkinen (Janne Pekkala)
Paloma Hannonen (Senja Laakso)
Hanna Kemppainen (Erja Vanhala)

Anita Kokkonen (Lotta Koivula)
Salla Korhonen (Sonja Alanko)
Riitta Koskimies (Sara Luotonen)
Satu Kuha (Mervi Tuohimaa)
Anssi Kuisma (Minerva Martinoff)
Timo Lahti (Marko Kivelä)
Jarno Lappalainen (Aaro Häkkinen)
Pauliina Lehtinen (Nikolai Klix)
Anne Liinamaa (Pasi Alonen)
Tiia Lintula (Riitta Liljavirta)
Anja Malm (Jussi Heinämies)
Jaakko Mustakallio (Hanna-Kaisa Heilimo)
Lea-Elina Nikkilä (Laura Mäntylä)
Maria Ohisalo (Sarianna Mankki)
Juha Ossi (Henna Rantasaari)
Veli-Matti Partanen (Janne Hakkarainen)
Timo Perälä (Tuija Brax-Mertanen)

Timo Pyhälahti (Petri Parrukoski)
Niina Ratilainen (Olga Haapa-aho)
Anne Roponen (Harri Auvinen)
Eve Rämö (Anssi Aura)
Vesa Saarinen (Nadja Kiiskinen)
Kaarina Saramäki (Mari Riihikoski)
Elina Sillanpää (Nico Holmberg)
Otto Simola (Mika Haapala)
Juhana Suoniemi (Mika Taipalus)
Sini Terävä (Leena Hulkkonen)
Saska Tuomajukka (Aaro Kiuru)
Erja Vaarala (Mikko Huovila)
Teresia Volotinen (Antti Brunni)
Maria Vuorelma (Simo Ruottinen)
Jukka Väisänen (Heikki Hölttä)
Kimmo Östman (Jan Huopainen)

Kokouksissa käsiteltiin aina ajankohtaisia poliittisia asioita yleiskeskustelussa, yleensä puolueen ja
eduskuntaryhmän puheenjohtajan alustuksen pohjalta ja lisäksi alla mainittuja teemoja. Leimallista
valtuuskunnan työskentelylle oli tiivis ohjelmatyö. Kutakin ohjelmaa käsiteltiin entiseen tapaan
pääsääntöisesti kahdessa perättäisessä kokouksessa: ensin lähetekeskustelu ja seuraavassa
kokouksessa hyväksymiskäsittely.
Vuoden ensimmäinen kokous oli Porissa 1.–2. maaliskuuta. Kokouksessa hyväksyttiin puolueen
ilmastolinjaukset. Lisäksi hyväksyttiin erillinen menettelytapaohjeistus valtuuskunnan työryhmille.
Puoluekokouksen hyväksyttäväksi menevästä poliittisesta ohjelmasta käytiin evästyskeskustelu.
Vuoden toinen kokous pidettiin 26.–27. huhtikuuta Helsingissä. Kokouksessa hyväksyttiin
työllisyysohjelma ja jatkettiin evästyskeskustelua poliittisesta ohjelmasta.
Kolmas kokous pidettiin 20.–21.9. Seinäjoella. Kokouksessa hyväksyttiin tasa-arvolinjaukset.
Neljäs kokous pidettiin 22.–23. marraskuuta Helsingissä. Kokouksessa hyväksyttiin sekä
asumispoliittinen että koulutuspoliittinen ohjelma. Kokous hyväksyi myös puolueelle
toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2015 sekä valitsi tilintarkastajat.

Valtuuskunnan ja eduskuntaryhmän yhteiskokoukset
Valtuuskunta ja eduskuntaryhmä pitivät vuoden aikana kolme yhteiskokousta. 26.4. Helsingissä
arvioitiin hallituspolitiikan toteuttamista uudessa tilanteessa sekä hallituspohjan muutosta. 23.6.
Helsingissä päätettiin jatkaa hallitusyhteistyötä uuden pääministeri Alexander Stubbin hallituksessa
sekä valittiin Kataisen hallituksessa toimineet vihreät ministerit jatkamaan tehtävissään. 20.9.
Seinäjoella yhteiskokous päätti jättää Stubbin hallituksen.

Puoluekokous
Puoluekokous pidettiin 6.–8. kesäkuuta Jämsässä. Kokous oli edellisen puoluekokouksen
aloitepäätöksen mukaisesti ensi kertaa kolmipäiväinen. Kokouksen tärkeimpänä asiana oli
poliittisen tavoiteohjelman 2015–2019 hyväksyminen. Aloitteita oli käsiteltävänä 20, näistä
poliittisia 17 ja järjestöllisiä 3. Kokoukselle oli valmisteltu sääntöuudistus kahden puheenjohtajan

mallista, mutta esitys ei tullut hyväksytyksi, joten säännöt pysyivät ennallaan.

Eduskuntaryhmä
Vihreään eduskuntaryhmään kuuluivat Outi Alanko-Kahiluoto (Helsinki), Tuija Brax (Uusimaa),
Satu Haapanen (Oulun piiri), Pekka Haavisto (Helsinki), Johanna Karimäki (Uusimaa), Ville
Niinistö (Varsinais-Suomi), Anni Sinnemäki (Helsinki), Osmo Soininvaara (Helsinki), Jani Toivola
(Uusimaa) ja Oras Tynkkynen (Pirkanmaa). Eduskuntaryhmän puheenjohtajana toimi AlankoKahiluoto, 1. varapuheenjohtajana toimi Tynkkynen (15.8. saakka) ja Karimäki (15.8. alkaen). 2.
varapuheenjohtajana Toivola ja 2. varapuheenjohtajan vanhempainvapaasijaisena Haapanen (1.1.1.9.).
Ryhmällä on ollut seuraavat kokopäiväisesti palkatut työntekijät: pääsihteeri Tiina Kivinen,
poliittinen sihteeri Katja Alvoittu (vanhempainvapaa 15.7. alkaen), poliittinen sihteeri Elina
Sojonen (vanhempainvapaa 1.6.2014 ), poliittinen sihteeri Ville Ylikahri (1.7. saakka), poliittinen
sihteeri Timo Juurikkala (6.10. alkaen) ja poliittinen sihteeri Petteri Nisula (8.12. alkaen).
Eduskuntaryhmän tiedottajina ovat toimineet Mari Kamaja (11.4. saakka) ja Anita Nousiainen
(19.5. alkaen).
Edustajien avustajina toimivat vuoden kuluessa Touko Aalto (Toivola), Henna Hiilamo (AlankoKahiluoto), Julianna Kentala (Sinnemäki), Heikki Korpela (Tynkkynen), Joel Linnainmäki
(Haavisto), Ville-Veikko Mastomäki (Niinistö, Sinnemäki), Veli-Matti Partanen (AlankoKahiluoto), Erkki Perälä (Sinnemäki), Tuure Pitkänen (Tynkkynen), Niina Ratilainen (Niinistö),
Merja Snellman (Brax), Alma Roberts (Haapanen), Miinukka Tuominen (Karimäki), Ari Väisänen
(Soininvaara) ja Robert White (Haavisto)
Ryhmällä on ollut yksi varsinainen edustaja kaikissa eduskunnan valiokunnissa, lukuun ottamatta
valtiovarainvaliokuntaa, jossa on sekä varsinainen että varaedustaja. Tuija Brax toimii
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana ja Oras Tynkkynen tulevaisuusvaliokunnan
varapuheenjohtajana.
Ryhmän kesäkokous pidettiin Joensuussa 19.–20.8. Eduskuntaryhmä on toiminut tiiviissä
yhteistyössä Vihreän liiton puoluetoimiston, puoluehallituksen ja valtuuskunnan kanssa.

Vihreä ministeriryhmä
Jyrki Kataisen, kesäkuusta lähtien Alexander Stubbin hallituksessa Vihreillä oli
ympäristöministerinä Ville Niinistö ja kehitysministerinä (ja omistajaohjauksesta vastaavana) Pekka
Haavisto. Hallituksen ydinvoimapäätöksen myötä eduskuntaryhmän ja valtuuskunnan yhteiskokous
päätti 20.9. vihreiden lähtevän hallituksesta.
Valtiosihteerinä toimii Katariina Poskiparta ja ministeriryhmän erityisavustajana Elina Moisio 7.4.
saakka, Lasse Miettinen 8.4.–2.6. ja Timo Juurikkala 3.6. lähtien. Lisäksi ministeri Niinistön
erityisavustajina toimivat Paloma Hannonen (vanhempainvapaalla 31.8. saakka, sijaisina Lasse
Miettinen 1.1.–7.4. ja Sini Eräjää 8.4.–31.8.) sekä ministeri Hautalan avustajina Laura Nordström
(sijaisena Aino Pennanen 31.1. asti) ja Lauri Korkeaoja sekä ministeri Haaviston avustajina Tuuli
Kousa ja Laura Nordström. Ministeriryhmän kesäkokous pidettiin 15.–16.8.
2014: Erkki Perälä 7.5. alkaen

Vihreiden edustajat Euroopan parlamentissa
Vihreiden edustajina Euroopan parlamentissa toimi eurovaaleja ennen Satu Hassi ja Tarja Cronberg
ja vaalien jälkeen Heidi Hautala. Kevään aikana Satu Hassi järjesti tilaisuudet Jyrki Kasvin kanssa
dataturvallisuudesta (7.2.), Anni Sinnemäen kanssa TTIPstä (3.3.) ja Oras Tynkkysen kanssa
ilmastopolitiikasta (4.4.). Satu Hassin toimiston tuottamat Miten meppi äänesti -sivusto ja -kuvat
saivat paljon huomiota eurovaalien alla.
Hautala järjesti muun muassa toimittaja-aamupalan Oras Tynkkysen kanssa energiaturvallisuudesta
19.9. ja Anni Sinnemäen kanssa EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä vapaakauppa ja
investointisopimuksesta 12.12.
Hautala toimi aktiivisesti kehitys-, oikeudellisten asioiden ja budjettivaliokunnissa sekä vihreän
parlamenttiryhmän varapuheenjohtajana, itäisen kumppanuuden parlamenttiyhteistyön Euronestin
sekä Euroopan parlamentin seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien työryhmän
puheenjohtajana. Hautalan avustajina toimivat Laura Nordström (kehityspolitiikka ja Euronest),
Heikki Raappana (oikeusasiat ja Euronest), Laura Järvenpää (toimisto) ja Mari Saarteinen
(viestintä).
Luottamushenkilöt valtionhallinnossa

Luottamushenkilöt asetetaan tehtävästä riippuen joko puoluehallituksen tai eduskuntaryhmän
esityksestä. Vihreitä edustivat vuoden aikana seuraavat henkilöt (varajäsen) valtakunnallisissa
luottamustehtävissä (asettajaministeriö / toimielin):
OKM / valtion liikuntaneuvosto: Kirsi Hämäläinen (Mikko Strahlendorff)
• liikuntatieteen jaosto: Kirsi Hämäläinen, pj.
OKM / opetushallituksen johtokunta: Satu Haapanen
OM / vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön tarkistamista valmisteleva työryhmä: Lasse Miettinen
PM / maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta: Eekku Aromaa (Hannu Kokko)
PM / vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta: Sallamaari Muhonen (Matti Kuronen)
SM / etnisten suhteiden neuvottelukunta: Jani Toivola (Elina Sojonen)
SM / poliisiasiain neuvottelukunta: Johanna Karimäki (Saara Ilvessalo)
SM / rahapeliasiain neuvottelukunta: Jani Moliis (Aija Salo)
STM / rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta: Tarja Linnanketo (Janne Nikkinen)
STM / tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Jukka Relander (pj.) (Anna Moring)
TEM / saaristoasiain neuvottelukunta: Marko Reinikainen (Maisa Siirala)
TEM / yhdistys- ja säätiöasiain neuvottelukunta: Tero Kankaanperä, Lasse Miettinen
TEM / kuluttaja-asiain neuvottelukunta: Kaarina Saramäki (Anne Bland) 1.9. alkaen
UM / kehityspoliittinen toimikunta: Jani Toivola, maaliskuusta Satu Haapanen (Outi AlankoKahiluoto)
UM / kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta: Tanja Remes (Anna Moring)
Kunta-alan luottamustehtävät:
• Kuntaliiton valtuusto: Krista Mikkonen (valtuustoryhmä pj, vara Minna Pöntinen), Jukka
Ammondt (Tuija Mäkinen), Sirpa Hertell (Hannu Kokko), Riku Merikoski (Terho
Pursiainen), Katri Sarlund (Sirkku Ingervo) ja Petri Ojanen (Hanna Holopainen)
• Kuntaliiton hallitus: Minerva Krohn (Ari Heikkinen)
• Kuntaliiton ruotsinkielinen neuvottelukunta: Jonas Heikkilä (Rolf Oinonen)
• Maakuntien liittojen puheenjohtajiston kokous: Timo Juurikkala (Minna Sorsa)
• Ammatillisen koulutuksen ylläpitäjien hallitusten tai lautakuntien puheenjohtajaverkosto:
Outi Alanko-Kahiluoto (Olli-Poika Parviainen)
• Sosiaali- ja terveyslautakuntien puheenjohtajaverkosto: Sanni Väisänen (Hannu Tuominen)

Urbanismisäätiö: Minerva Krohn (Ari Heikkinen)
Kuntien takauskeskuksen valtuuskunta: Jaakko Stenhäll (Pasi Orava)
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta: Kirsi Ojansuu-Kaunisto (Paula Nordström)
Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) valtuusto: Leo Lähde (Hannu Kokko), Outi Kuismin
(Marja Lähde)
• Kevan hallitus: Sallamaari Muhonen (Jani Moliis)
• Euroopan unionin alueiden komitean Suomen valtuuskunta: jäsen Sirpa Hertell
•
•
•
•

• Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi: Saara Ilvessalo

Folktinget ledamöter: Lena Sjöberg-Tuominen (Helsingfors valkrets), Charlotta Wolff (Nylands
valkrets), Catrine Huhta (Åbolands valkrets), Tapio Osala (Vasa valkrets)
Folktingets styrelse: Maria Vuorelma (Mikaela Sundqvist)
Folktinget, utbildningsutskott: Lena Sjöberg-Tuominen
Folktinget, ungdomsutskott: Frida Westerback
Folktinget, förvaltningsutskott: René Söderman
Folktinget, integrationsforum: Katja Mannerström
Kårkulla samkommun, fullmäktige: Stina Engblom-Colliander, 2. viceordf.
Kårkulla samkommun, styrelse: Brita Romsi (Hilkka Toivonen), Cornelius Colliander (Didier
Pooters)
Kårkulla samkommun, Nylands omsorgsnämnd: Hilkka Toivonen (Pekka Poutanen)
Kårkulla samkommun, Åbolands omsorgsnämnd: Didier Pooters (Anton Vaaranmaa)
Kårkulla samkommun, revisionsnämnden: Tapio Osala, (Arto Grönholm)
Valtionyhtiöiden hallintoneuvostot:
Finnvera: Osmo Soininvaara
Itella: Johanna Karimäki (vpj.)
Kemijoki Oyj: Ari Heikkinen (pj.)
Vapo: Anni Sinnemäki
Veikkaus Oy: Outi Alanko-Kahiluoto
VR-Yhtymä Oy: Oras Tynkkynen
Yleisradio: Tuija Brax
Muita:
Eurooppalainen Suomi ry:n hallitus: alkuvuoden varajäsen, vuosikokouksesta lähtien jäsen Iiris
Kivimäki
Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo ry:n hallitus: Satu Haapanen (Tanja
Remes)
Työväen museoyhdistys ry:n hallitus: Tiina Kivinen
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin valtuuskunta: Heikki Vento

Puolueen henkilökunta
Vuoden aikana toimistolla tai etänä työskentelivät:
• toimistopäällikkö Tiina Elo (20 %:n työajalla kunta-asioiden sihteerin tehtävissä
alkuvuoden, toimivapaalla 1.6. lähtien)
• www-ylläpitäjä Ville Heimonen (työaika 15 t/vko)
• viestintäsuunnittelija Marja Honkonen x asti
• toimistopäällikön sijainen Suvi-Pilvi Inkeroinen
• tietojärjestelmävastaava Pinja-Liina Jalkanen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

viestintäsuunnittelija Mari Kamaja
hallintopäällikkö Risto Kankaanpää (etätyöntekijä, Turku)
taloussihteeri Aleksi Laine, perhevapailla 12.4.–12.9., sijaisena Jarno Lappalainen
viestintäsuunnittelija Ville-Veikko Mastomäki 20.4. alkaen
puoluesihteeri Lasse Miettinen
viestintäsuunnittelija Anita Nousiainen 19.5. alkaen
kampanjakoordinaattori (eurovaalit) Leena Rantanen 31.7. asti
järjestöpäällikkö Ville Tuominen
kv. asiain päällikkö Maria Vuorelma (työaika 25 %) 7.1.-30.6., x. alkaen Laura Nordström
kampanjapäällikkö Kirsi Syväri (perhevapaalla 31.1. asti, osa-aikainen 1.2.-31.5.)
ma. it-kehittäjä Ville Korhonen (14.11. alkaen)
viestintäkonsultti Vesa Saarinen (osa-aikaisesti touko-elokuussa)

Piirijärjestöjen toiminnanjohtajina puolueen palveluksessa olivat:
• Häme: Aleksi Mäntylä (työaika alennettu 15 viikkotuntia ajan 1.2.-30.11.)
• Kaakkois-Suomi: Heikki Härkönen (isyysvapaa 4.10.-8.12., sijaisena Pekka Lausas)
• Keski-Suomi: Veikko Ahola (myös Jyväskylän Vihreät)
• Lappi: Mari Tuominen, 14.4. alkaen Ville Ritola
• Oulun piiri: Anni Väisänen (perhevapaalla), Suvi Aitto-oja sijaisena
• Pirkanmaa: Karo Tammisto
• Satakunta: Vaula Metso 1.3.-10.6., Minna Haavisto 25.8. alkaen
• Savo-Karjala: Tero Kankaanperä 30.6. asti, Eija Vatanen 5.8. alkaen
• Uusimaa: Anu Heikkilä
• Vaasa: Suvi Syrjä
• Varsinais-Suomi (myös Turun Vihreä Kunnallisjärjestö): Olli Välke
Kunnallisjärjestöjen toiminnanjohtajina puolueen palveluksessa olivat:
• Vantaan Vihreät: Tuomas Rinne, 14.4. alkaen Minttu Massinen, äitiysvapaasijaisena Veera
Lampi 3.11. alkaen
• Tampereen Vihreät: Tarja Virtanen
Vuoden aikana henkilöstön työterveyshuollon sopimukset laajennettiin kattamaan lakisääteisen
sijasta peruslääkäritasoinen työterveyshuolto. Ensi kertaa tilastoitiin henkilöstön sairauspoissaolot.
Vuoden aikana poissaolopäiviä oli keskimäärin 5,4 työntekijää kohden (edellisvuonna 3,0).
Harjoittelijoina olivat Jarkko Minkovitsch (10.3.-30.6., 11.8.-14.11.) ja Emmi Riikonen (17.11.
alkaen). Lisäksi käytettiin jonkin verran tilapäisapua lähinnä kokousjärjestelyissä ja postituksissa.
Vihreän liiton sähköpostilistojen ylläpidosta on palkkioperusteisesti vastannut Eva Isaksson.
Henkilöstön luottamusvaltuutettuna toimi Marja Honkonen irtisanoutumiseensa asti ja 2.12. alkaen
Kirsi Syväri. Työsuojeluvaltuutetuksi valittiin 2.12. alkaen Suvi-Pilvi Inkeroinen. Toimiston
ekovaltuutettuna jatkoi Tiina Elo.
Piirityöntekijät olivat pääosin osa-aikaisia. Puolueen palkkatuen takaama työaika on 18 t / vko.
Helsingin piirin osalta puolue maksoi piirijärjestölle palkka-avustusta. Lisäksi puolue tuki Espoon,
Jyväskylän, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan Vihreiden työntekijöiden palkkausta.
Puoluetoimisto sijaitsee osoitteessa Fredrikinkatu 33 A:n 2. krs. Vuokranantaja on Suomen Islamseurakunta. Puolueen alivuokralaisina pysyivät entiset yhdistykset eli Vino, Vihreät Naiset,
Uudenmaan, Helsingin, Espoon ja Vantaan Vihreät, Visio sekä MEP Hassin, eurovaalien jälkeen
MEP Hautalan toimisto.

Organisaatio
Järjestökenttä
Puolue aloitti vuoden 2013 alusta kahdentoista piirin rakenteella, kun Etelä-Savon ja Kymen
vaalipiirien piirijärjestöjen sekä toisaalta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirien
piirijärjestöjen toiminta yhdistettiin. Vuoden aikana tapahtui muutoksia puolueen
järjestötyöntekijöissä ja syksy 2013 toimittiin vajaalla henkilöstöllä mikä näkyi toiminnassa.
Strateginen kehittäminen ja puolueen uudistusprosessi

Puolueen toiminnan kehittämisen keskeisimmät alueet olivat vapaaehtoisorganisaation
vahvistaminen, jäsendemokratian lisääminen sekä aatteellisen keskustelun vahvistaminen.
Vapaaehtoisorganisaation kehittämisen tavoitteena oli antaa kaikille mahdollisuus osallistua
haluamillaan tavoilla. Työ sähköisen alustan luomiseksi vapaaehtoistehtävien mainostamiseen ja
hallinnointiin käynnistyi. Hankkeeseen rekrytoitiin vapaaehtoinen koordinaattori, joka aloittaa
vuoden 2014 alusta täysipäiväisesti puoluetoimistolla. Hankkeeseen ilmoittautuneista
verkkovapaaehtoisista osa on aloittanut työskentelyn loppuvuodesta 2013.
Lokakuussa puoluetoimisto vetäytyi suunnittelemaan tulevaa kahden vuoden toimintaa.
Suunnittelupäivässä etsittiin toimintamalleja toimiston ja organisaation työn tehostamiseen ja
resurssien kasvattamiseen. Tavoitteena on vahvistaa puoleen toiminta- ja kampanjointikykyä siten,
että vuoden 2015 eduskuntavaaleihin lähdetään oleellisesti tehokkaampana organisaationa.
Käytännössä suurin osa kehityshankkeista realisoituu vuoden 2014 aikana.
Puolue valmistautuu euro- ja eduskuntavaalien kampanjointiin. Vaalittoman vuoden 2013 lopulla
aloitettiin piirijohdon kouluttaminen ja orientoiminen tuleviin vaaleihin. Yhdessä piirijohdon kanssa
hahmoteltiin uusia toiminnan muotoja ja jaettiin piirien parhaita käytäntöjä.
Valtakunnallisille henkilöjäsenyhdistyksille päätettiin alkaa maksaa tukea vuodesta 2014 lähtien.
Tukiperusteita valmisteli työryhmä, jonka esityksen valtuuskunta hyväksyi seuraavan vuoden
budjetin valmistelun pohjaksi.
Kehittämisprojektin Paremmin toimiva piirihallitus sisälsi uuden Savo-Karjalan piirin
piirihallituksen tehtävien määrittelyn sekä hallituksen rekrytoinnin ja perehdytyksen tukemista.
Kevään aikana harjoittelija Eija Vatasen lopputyöhön liittyen tutkittiin, mitkä asiat auttavat
vihreiden yhdistysten hallituksen työnjaossa ja mitä ongelmia työnjaon toteutuksessa esiintyy.

Koulutus
Suuret koulutukset järjestettiin tiiviissä yhteistyössä Vihreän Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOn
kanssa. Vihreää järjestökoulutusta järjestettiin edellisen vuoden malliin järjestämällä Vihreät
järjestöpäivät Helsingissä ja Tampereella. Niihin kutsuttiin yhdistysten hallitukset. Sisältönä
koulutuksissa oli vapaaehtoisjohtaminen, viestintä, järjestön työkalupakin teemaosiota sekä
illanvietto. Jo perinteiset Vihreät kuntapäivät järjestettiin Lahdessa 24.–25. elokuuta 2013. Lisäksi
järjestöpäällikkö kiersi kouluttamassa piireissä.
Suomen maatalousmessut (ns. Farmari-messut) järjestettiin Seinäjoella 3.–6.7. Tapahtumassa oli
arvion mukaan 101 000 kävijää. Vihreiden osaston tilaisuuteen organisoivat Etelä-Pohjanmaan
Vihreät ja Vaasan vaalipiirin vihreät.
Puolueristeily järjestettiin 2.–3.11. Vantaalla Hotelli Vantaassa. 29.–30.11. pidettiin piiri- ja

liittojärjestöjen puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien tapaaminen.

Työryhmät
Työryhmät ovat seuranneet oman sektorinsa politiikkaa, valmistelleet puolueelle poliittisia
ohjelmia, esitetekstejä, kannanottoja ja muuta taustamateriaalia sekä pitäneet yhteyttä erilaisiin
sidosryhmiin.
Työryhmät on jaettu neljään tyyppiin (perus-, ohjelma-, seuranta- ja tilaustyöryhmät); lisäksi
voidaan perustaa löyhempiä sähköisesti toimivia verkostoja. Aiemmin nämä toimivat lähinnä
sähköpostilistoina, nyttemmin näiden tilalle on enimmäkseen tullut vapaamuotoisia Facebookryhmiä, jotka eivät aina välttämättä ole olleet puolueen vaan yksittäisen aktiivin perustamia.
1. Perustyöryhmät
Kansainvälisten asiain työryhmä (pj. Anne Bland, huhtikuusta Anja Malm). Työryhmä seuraa
globaalin politiikan ja yleisten kansainvälisten asioiden ajankohtaisia kysymyksiä.
2. Ohjelmatyöryhmät
Useimmat työryhmät oli perustettu edellisvuoden puolella, mutta puheenjohtajat ja jäsenet nimettiin
enimmäkseen maaliskuussa.
Asumispoliittinen työryhmä (pj. Vuokko Lehmuspuisto, myöhemmin Susanna Rahkonen)
valmisteli ohjelman, joka hyväksyttiin valtuuskunnassa marraskuussa.
Ilmastotyöryhmä (pj. Maria Vuorelma). Aiemmin nimetty työryhmä viimeisteli edellisvuonna
alkaneen ilmastolinjausten teon; linjaukset hyväksyttiin valtuuskunnassa maaliskuussa.
Hyvinvointivaltiotyöryhmä (pj. Sini Terävä) valmisteli ohjelmaa hyväksyttäväksi valtuuskunnassa
keväällä 2015.
Koulutuspoliittinen työryhmä (pj. Saara Hyrkkö) valmisteli koulutuspoliittisen ohjelman, joka
hyväksyttiin valtuuskunnassa marraskuussa.
Liikuntapoliittinen työryhmä (pj. Veli Liikanen) valmisteli liikuntapoliittista avausta
puoluehallituksen hyväksyttäväksi seuraavana vuonna.
Poliittisen ohjelman työryhmä (pj. Outi Alanko-Kahiluoto ja Ville-Veikko Mastomäki) viimeisteli
ohjelman valmistelutyön; ohjelma hyväksyttiin kesäkuun puoluekokouksessa.
Talouspoliittinen työryhmä (pj. Jaakko Mustakallio) valmisteli veropoliittista ohjelmaa
valtuuskunnan hyväksyttäväksi seuraavana vuonna.
Työllisyystyöryhmä (pj:t Jarno Lappalainen ja Hanna Sauli). Aiemmin nimetty työryhmä
valmisteli työllisyyslinjaukset, jotka hyväksyttiin valtuuskunnassa huhtikuussa.
3. Seurantatyöryhmät
Ohjelmatyön ohjausryhmä (pj. Katja Andrejev). Työryhmän tehtävä on arvioida nykyisten
ohjelmien päivitystarpeet, kehittää ja ohjata puolueen ohjelmatyötä ja ohjeistaa ohjelmatyöryhmiä.
EGP-työryhmä (pj. Sirpa Hertell) nimettiin uutena työryhmänä toukokuussa. Työryhmä vastaa
jatkossa kv. asioiden ryhmän sijasta Euroopan vihreässä puolueessa käsiteltävien asioiden
valmistelusta puoluehallitukselle.
Eläinpoliittinen työryhmä (pj. Sara Luotonen) toimii alansa asiantuntija- ja seurantaryhmänä.
Kehityspoliittinen työryhmä (pj. Anja Malm) toimii alansa asiantuntija- ja seurantaryhmänä.

Tietoyhteiskuntatyöryhmä (pj. Niklas Vainio) toimii alansa asiantuntija- ja seurantaryhmänä.
Ympäristötyöryhmä (pj. Minttu Massinen) toimii alansa asiantuntija- ja seurantaryhmänä.
4. Tilaustyöryhmät
Kahden puheenjohtajan mallin työryhmä (pj. Mari Puoskari) valmisteli puoluekokoukselle
esityksen kahta puheenjohtajaa koskevasta sääntömuutoksesta.
5. Sähköiset verkostot
Vuoden kuluessa perustettiin joitakin epävirallisia verkostoja tyypillisesti Facebook-ryhmän
muodossa.

VIESTINTÄ
Vihreän liiton viestintää tehtiin yhdessä eduskuntaryhmän kanssa koko vuoden ajan ja
ministeriryhmän kanssa syyskuuhun asti. Viestinnässä työskentelivät viestintäsuunnittelijat VilleVeikko Mastomäki ja Anita Nousiainen. Mastomäen vastuualueita olivat erityisesti verkkoviestintä
ja sisäinen viestintä sekä viestinnän ja mainonnan suunnittelu, Nousiaisen mediaviestintä,
viestinnän ja mainonnan suunnittelu sekä eduskuntaryhmän viestintä. Lisäksi viestintätiimissä olivat
harjoittelijoina Jarkko Minkovitsch (10.3.-30.6., 11.8.-14.11.) ja Emmi Riikonen (17.11. alkaen).
Viestintää suunniteltiin viestintäsuunnittelijoiden suunnittelemissa ja puheenjohtamissa viestinnän
viikkopalavereissa, joihin osallistuivat halutessaan viestinnän lisäksi puoluesihteeri, Vihreän
eduskuntaryhmän pääsihteeri, poliittiset sihteerit, kampanjapäällikkö, järjestöpäällikkö,
kansainvälisten asioiden vastaava sekä harjoittelijat. Lisäksi puolueen viestintää suunniteltiin muun
muassa puoluehallituksen kokouksissa viestinnän omissa suunnittelukokouksissa sekä
puheenjohtajan viestintään keskittyvissä sparrauspalavereissa.
Vuonna 2014 järjestettiin eurovaalit. Eurovaalien viestintää suunniteltiin joka-aamuisissa
suunnittelupalavereissa sekä viestinnän omissa suunnittelupalavereissa. Viestinnän pohjana oli
loppuvuodesta 2013 valmisteltu alustava viestintäsuunnitelma kevään eurovaaleihin.
Vuoden suurimmiksi viestintätapahtumiksi nousivat eurovaalit ja Vihreiden lähtö hallituksesta
syyskuussa 2014, jotka uutisoitiin laajasti valtakunnallisesti ja paikallisesti. Tämän lisäksi esiin
nostettuja aihepiirejä olivat Fennovoiman ydinvoimalan periaateluvan hyväksyminen ja ydinvoima,
tasa-arvoisen avioliittolain hyväksyminen, työ, perustulo talous, uusiutuva energia ja alan työpaikat,
kaivosteollisuus ja koulutus. Vihreät oli myös heinäkuussa neljä päivää mukana Porin Suomi
Areenalla, josta tuotettiin useita kertoja päivässä materiaalia Vihreiden sosiaalisen median kanaviin.
Viestintä valmisteli myös uusia verkkosivuja julkaistavaksi vuoden 2015 alkua varten, alkoi käyttää
uutta viestintäsuunnitelmapohjaa lokakuusta 2014 alkaen ja aloitti vihreän brändin
aukikirjoittamista.
Viestintä osallistui useisiin Vihreiden ja Vision koulutustapahtumiin viestintäkoulutuksilla.
Koulutuksissa käsiteltiin sekä perinteistä viestintää että sosiaalista mediaa. Koulutuksissa oli katse
käännettynä eduskuntavaaleihin 2015. Viestinnän budjettia käytettiin myös muun muassa
lehdistötilaisuuksien järjestelyihin ja eurovaalien 2014 Facebook-mainontaan. Viestintä julkaisi
eduskuntavaaliehdokkaiden verkkoviestintäoppaan.

Vihreiden sisäisessä viestinnässä jatkettiin hyväksi havaituilla käytännöillä. Noin kerran kuussa
ilmestyi sisäinen uutiskirje eli Vihreä kirje. Uutiskirjeen tehtävänä on paitsi kertoa jäsenille
ajankohtaisista politiikan kuulumisista, myös tuoda erilaisia vihreitä teemoja ja ihmisiä tutuiksi.
Sisäisen viestinnän puolella puoluekokouksen ja valtuuskunnan kokouksien liveseuranta
mahdollistettiin verkkostreamin ja kokouksen Facebook- sekä Twitter-seurannalla. Muita tärkeitä
viestintäkanavia yhdistysten ja piirien suuntaan olivat myös Vihreiden sähköpostilistat sekä
Vihreiden sisäinen Extranet, eli verkossa toimiva tiedonjako- ja työskentely-ympäristö.
Kuten aiemmin, vihreiden viestintää tehtiin painotetusti internetissä. Sosiaalista mediaa (Facebook
ja Twitter) käytettiin aktiivisemmin kuin suurin osa muista puolueista, ja myös edellisenä vuonna
avattu Instagram-tili oli käytössä. Vihreiden verkkosivujen blogiin kirjoitettiin useita kertoja
viikossa. Facebookin ja muiden sosiaalisen median välineiden merkitys oli tärkeä. Omia sosiaalisen
median ryhmiä sisäiseen viestintään oli mm. piirityöntekijöille ja -puheenjohtajille sekä kaikille
vihreille.
Valtuuskunnan kokousten yhteydessä viestittiin julkisuuteen pääpuheenvuoroista ja päätöksistä sekä
osallistuttiin yleisötapahtumien järjestämiseen. Viestintä vastasi myös kokousten suorista
verkkolähetyksistä. Puoluehallituksen kokouksista viestittiin päätökset vihreiden omille
postilistoille.
Lisäksi viestintäosasto järjesti tai osallistui muun muassa seuraaviin tilaisuuksiin ja niiden
viestintään:
28.1. Tarja Cronbergin kampanja-avaus
29.1. Vihreiden pormestariselvityksen julkistaminen (Oras Tynkkynen)
31.1. Ville Niinistön Porvoon vierailu
14.2. Ilmastoaamiainen Oras Tynkkysen kanssa
27.2. Vihreä liitto 27-vuotta
27.2. Eurovaalitiedotustilaisuus
4.3. Ville Niinistön Rosatom-tilaisuus
6.5. Vihreiden vaalikampanja-avaus
25.5. Eurovaalivalvojaiset
26.3. Osallistuminen Stubbin hallitukseen jatkossa (Niinistö, Alanko-Kahiluoto, Puoskari)
14.-18.7. Vihreät Suomi Areenalla
15.9. Ville Niinistön tilaisuus ydinvoimaluvista ja hallitusyhteistyön tulevaisuudesta
18.9. Vihreiden hallitusnäkymät
3.11. Vihreiden vaihtoehto talouden uudistamiseksi
10.11. Maailman paras koulu -julkistus
26.11. Perustulomallin julkistus

VAALITOIMINTA
Vuoden aikana järjestettiin eurovaalit. Lisäksi vuoden 2015 eduskuntavaalien valmistelu käynnistyi.

Eurovaalit 2014
Toukokuun eurovaalien valmistelu oli vuoden alkaessa jo pitkällä. Kampanjan organisoinnista
vastasi määräaikainen kampanjakoordinaattori Leena Rantanen. Kampanjatyöryhmästä, -budjetista
ja -strategiasta oli päätetty edellisvuoden puolella. Ehdokkaita oli nimetty 17, joista tosin kaksi
julkistettiin vasta tammikuussa. Loput kolme ehdokasta nimettiin helmikuun loppuun mennessä.

Ehdokkaiden ja kampanjapäälliköiden koulutustapaaminen järjestettiin 10.1. Ehdokkaat vierailivat
Brysselissä europarlamentissa ja EGP:n kokouksessa helmikuun lopulla. Kampanja-avaus
järjestettiin 6.5. Helsingin Vihreiden vaalikontilla.
Vaaleissa 25.5. tulos oli 9,3 % äänistä (12,4 % v. 2009), 161 263 ääntä. Meppien määrä laski
kahdesta yhteen; valituksi tuli Heidi Hautala.
Vaalien jälkeen pidettiin ehdokkaiden palautetilaisuus kesäkuun puoluekokouksen yhteydessä.
Vaaleista kerrotaan tarkemmin erillisessä eurovaalien vaaliraportissa.

Eduskuntavaalit 2015
Eduskuntavaalivalmistelut aloitettiin poikkeusjärjestelyin jo helmikuussa, kun hallituksen
toimintaedellytykset näyttivät heikenneen. Ennenaikaisiin vaaleihin valmistauduttiin myös.
Vaalikampanjasta vastasi puolueen kampanjapäällikkö Kirsi Syväri. Ehdokasasettelu aloitettiin
eurovaalien alla muutaman piirin neuvoa antavalla jäsenäänestyksellä ja syksyllä Varsinais-Suomen
sääntömääräisellä jäsenäänestyksellä. Ehdokkaita nimettiin lähes jokaisessa piirissä jo ennen kesää,
mutta silti ehdokkaita metsästettiin vielä monessa piirissä kevättalvelle saakka. Perinteisesti
Kesäpäivinä järjestetty ehdokaskoulutus pidettiin totuttua myöhemmin Syyspäivinä, 18.-19.10.
Ehdokkaiden nimeämisiä oli kuitenkin kasattu paljon syyskokouksille ja näin osallistujamäärä jäi
aiottua pienemmäksi. Vuoden loppuun mennessä ehdokkaita oli nimetty noin 150.
5.6. puoluehallitus päätti perustaa kampanjan suunnittelua ja ohjausta varten kampanjatyöryhmän.
Sen puheenjohtajaksi nimettiin Kirsi Syväri; lisäksi kutsuttiin jokaisen piiri- ja liittojärjestön sekä
valtakunnallisten yhdistysten edustajat, jotta tiedonkulku myös ennenaikaisten vaalien sattuessa
olisi taattu. Vaikkei ennenaikaisia vaaleja tullut, oli ratkaisu hyvä. Työryhmä tosin oli suuri ja
kokouksia pidettiin vain muutama.
Puoluehallitus hyväksyi kokouksessaan 19.12. kampanjastrategian ja asetti budjetiksi 360 000 - 400
000 euroa, riippuen lainanottotarpeesta. Noin puolet kampanjasta päätettiin rahoittaa lainavaroin. Pi
Kampanjan ratkaisujen tueksi tilattiin Taloustutkimukselta imagotutkimus, josta kampanjan
suunnittelussa oli hyötyä, mutta joka osaltaan viivästytti suunnittelua pitkäksi venyneen
tilausprosessin vuoksi. Kampanjasuunnittelussa avuksi palkattiin mainostoimisto Sherpa.
Puolueen työntekijät kävivät Brysselissä suunnittelumatkalla joulukuun alussa. Suurimpana
kampanjatoimena suunniteltiin tehtäväksi valtakunnallinen bussikiertue. Piirijärjestöjen tueksi
päätettiin palkata yhteinen graafinen suunnittelija; hän aloitti seuraavan vuoden puolella.

Muut vaalit
Tekniikan Akateemisten liittovaalit. Vihreiden paikkamäärä valtuustossa kasvoi viidestä kuuteen.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Vihreiden kansainvälisessä toiminnassa keskeisiä teemoja olivat EU-poliittiset asiat sekä Euroopan
vihreiden (EGP) toiminta. Toiminnassa korostui eurovaalit ja uusien työryhmien aloittaminen.

Kansainvälisen työryhmän puheenjohtajana toimi kevätkaudella Anne Bland ja tämän jälkeen Anja
Malm. Vuoden aikana työryhmä kokoontui 5 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin kansainvälisten
kysymysten lisäksi mm. kv.-aiheisten tilaisuuksien suunnittelua. Työryhmä järjesti
puoluekokouksessa keskustelutilaisuuden ”Mitä on vihreä turvallisuuspolitiikka?” ja syksyllä
runsaan suosion saaneen yleisölle avoimen turvapoliittisen seminaarin, josta raportoitiin mm.
Vihreä Tuuma-lehdessä.
Kansainvälisiin asioihin liittyvän sähköisen uutiskirjeen laatimista jatkettiin. Kirjeen kokoamisesta
vastasi Merja Kähkönen. Lisäksi kansainvälistä viestintää varten perustettiin vihreämaailmaverkkosivu, joka kokoaa yhteen kaikki tiedot Vihreiden kansainvälisestä toiminnasta, uutisista ja
blogeista. Puolueen verkkosivu-uudistuksen yhteydessä sivut tulevat ulkoasultaan ja toiminnallisesti
siirtymään puolueen verkkosivujen alle. Lisäksi aktiivisesti toimi Vihreä Maailma -facebookryhmä.
Kansainvälisten asioiden työryhmä myös valmisteli eduskuntavaaleja varten ehdokkaille
tiivistelmiä vihreistä kannoista kansainvälisistä kysymyksistä. Hahmoteltiin myös Kati Juvan
johdolla vihreää yhteistyötä rauhankysymyksissä.
Global Greens Coordinationissa oli yhtenä Euroopan Vihreiden edustajana suomalainen Merja
Kähkönen.
Puolueen osallistuminen Euroopan vihreiden toimintaan oli aikaisempien vuosien tapaan aktiivista
– osallistuimme niin muuhun toimintaan kuin valtuuskunnan kokouksiinkin. Euroopan Vihreiden
hallituksessa Suomen vihreitä edusti Panu Laturi.
Euroopan vihreiden valtuuskunnan kokoukset järjestettiin Brysselissä 22.2. ja Istanbulissa 8.-9.11.
ja Brysselissä 8.–10.11. Puolueessa siirryttiin kesällä pysyvien delegaattien järjestelmään ja
perustettiin erillinen EGP-työryhmä, joka valmistelee puoluehallitukselle EGP-kokousasiat.
Työryhmä kokoontui 3 kertaa, joiden lisäksi aamuisin valtuuskunnan kokouksessa. Pysyvät
delegaatit ovat: Sirpa Hertell, Tuomas Viskari, Raimo Oksala ja Saara Ilvessalo (varalla Laura
Nordström, Merja Kähkönen, Nikolai Klix, David Pemberton). Erityisesti Istanbulin kokoukseen
osallistui runsaasti ihmisiä, sillä delegaattien lisäksi matkaan pääsivät muita osallistujia mepin,
Vihreiden naisten ja Vihreiden vaivaisten tuella. Istanbulissa valittiin vuodeksi uusi pääsihteeri Mar
Garcia Sanz ja hyväksyttiin kannat mm. Lähi-Idän, Ukrainan, Kreikan ja ydinaseiden tilanteesta.
Suomalaisista mm. Tuomas Viskari ja Marko Ulvila osallistuivat aktiivisesti
ydinvoimapäätöslauselman ja Anja Malm ebola-kannanoton luonnosteluun. Saimme läpi myös
uudet kestävän kehityksen tavoitteet EGP:n vuoden 2015 työn prioriteetiksi. EGP-työryhmä vieraili
myös mep Heidi Hautalan luona Brysselissä, jossa haastateltiin mm. EGP:n pääsihteeriehdokkaat.
Yhteydenpitoa Ruotsin Vihreiden kanssa tiivistettiin. Miljöpartietin puoluekokouksessa vierailivat
Maria Vuorelma ja Saara Ilvessalo keväällä sekä syyskuussa parlamenttivaalien vaalivalvojaisissa
vierailivat Laura Nordström ja Maria Vuorelma.
Puolueessa toimi myös kehityspoliittinen työryhmä, jonka puheenjohtaja oli Anja Malm. Työryhmä
kokoontui 5 kertaa ja keskusteli ajankohtaisista kehityskysymyksistä, kuten Post 2015. Työryhmä
myös valmisteli muutosesityksiä poliittiseen ohjelmaan, tapasi kehitysministeri Pekka Haavistoa,
mietti vihreitä linjoja kehitysyhteismäärärahojen leikkauskohteisiin ja suunnitteli kehityspoliittista
keskustelutilaisuutta. Yhteistyötä Demon kanssa jatkettiin, muun muassa osallistumalla Maailma
kylässä -tapahtumaan.
Puolue osallistui myös aktiivisesti Eurooppapäiville. Puolueen työntekijät vierailivat marrasjoulukuun vaihteessa Brysselissä MEP Hautalan vieraina.

Kansainvälisten asioiden päällikkönä toimi keväällä Maria Vuorelma ja kesästä lähtien Laura
Nordström.

PUOLUEAVUSTUS JA AVUSTUSTOIMINTA
Vihreä liitto r.p. sai puolueavustusta 900 000 euroa.
Puoluetuen käytöstä annetun ohjeen mukaiset vähintään 12 % puoluetuesta, 224 434,82 euroa
(24,61% puoluetuesta) myönnettiin puolueen 12 piirijärjestölle. Summasta 70 403 euroa (7,5 %
puoluetuesta) jaettiin piirien alueen jäsenmäärien suhteessa. 154 031,82 euroa (17,11 %
puoluetuesta) oli piirijärjestöjen toiminnanjohtajien palkkoja tai palkkatukea.
Lakisääteinen 10 % osuus 90 000 € ja harkinnanvarainen 9 000 € osuus naistoimintaan, yhteensä
99 000 € tilitettiin Vihreät Naiset ry:lle. Lakisääteisten kohteiden lisäksi puolue tuki Vihreiden
nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOa 40 500 €:lla, Vihreitä Vaivaisia 7 200 €:lla ja valtakunnallisia
henkilöjäsenyhdistyksiä 10 400 €:lla.
Vihreä liitto r.p. sai viestintään ja tiedotukseen tarkoitettua avustusta 800 000 euroa. Edellisiltä
tilikausilta siirtyi 194 296,92 euroa viestintätukea.
Puolueen viestintä- ja tiedotustuesta siirrettiin tukena 441 864 € Vihreä Lanka Oy:lle. Tuen käytöstä
on tehty erillinen sopimus.
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitolle siirrettiin 2 500 €.
Puolueen piiri- ja kunnallisjärjestöjen viestinnän tukemiseen käytettiin 67 225,58 € ja puolueen
vaalitoimintaan 157 730,75€, yhteensä 224 956,33 €. Puolueen muuhun viestintätoimintaan
käytettiin 246 086,27 €.
Viestintätukea siirrettiin seuraaville vuosille yhteensä 92 799,44 €.

TALOUS
Vihreän liiton tilikauden tulos oli ylijäämäinen 63 023 euroa.
Pääasialliset tuotot olivat:
• Puoluetuki
• Tiedotustoiminnan ja viestinnän tuki
• Edellisiltä vuosilta siirtyneestä viestintätuesta käytetty osuus
• Jäsenmaksutulot
• Luottamushenkilömaksut
• Tukimaksut ja lahjoitukset
• Vaalituotot

900 000,00 euroa
800 000,00 euroa
101 496,48 euroa
95 200,67 euroa
25 018,47 euroa
7 956,30 euroa
20 421,24 euroa

Puolueen tilintarkastajina toimivat HTM Raimo Hakola (varalla HTM Ossi Sopen-Luoma) ja KHT
Helena Sinisalo (varalla KHT Esa Rusanen).

